
Edisi 465 Tahun X 1434 H/2013 M

alah satu penyakit hati yang besar adalah hasad. SHasad (dengki) adalah sikap batin yang tidak senang 
terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain dan 

berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. 
Imam Ghazali mengatakan bahwa hasad adalah cabang 
dari syukh yaitu sikap batin yang bakhil berbuat baik.

Kata hasad berasal dari bahasa Arab, yaitu “hasadun” 
yang berarti dengki, benci. Dengki merupakan suatu 
sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, 
tidak suka karena iri. Dalam kamus Bahasa Indonesia 
kata “hasad” diartikan membangkitkan hati seseorang 
supaya marah (melawan, memberontak, dan 
sebagainya). Dengan demikian yang dimaksud dengan 
hasad, yakni suatu perbuatan tercela sebagai akibat 
adanya rasa iri hati dalam hati seseorang.

Rasulullah saw bersabda, Dari az-Zubair bin al-Awwam 
berkata, telah bersabda Nabi Saw, “Penyakit umat 
sebelum kalian telah menjalar kepada kalian yaitu hasad 
dan kebencian adalah pencukur. Aku tidak mengatakan 
pencukur rambut namun pencukur agama.”  [HR at-
Turmudziy: 2510 dan Ahmad: I/ 165, 167. Berkata asy-
Syaikh al-Albaniy: hasan,]

Lebih jauh para ulama mengemukakan pengertian hasad 
sebagai berikut; Pertama, menurut Al-Jurjani Al-Hanafi 
dalam kitabnya “Al Ta’rifaat” hasad  ialah menginginkan 
atau mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang 
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Bahaya Hasad Dari az-Zubair bin al-
Awwam berkata, telah 

bersabda Nabi 
Sallallahu Alahi 

Wasallam

“Penyakit umat sebelum 
kalian telah menjalar 
kepada kalian yaitu 

hasad dan kebencian 
adalah pencukur. Aku 

tidak mengatakan 
pencukur rambut namun 
pencukur agama.”  [HR 
at-Turmudziy: 2510 dan 

Ahmad: I/ 165, 167.

Rasulullah Saw 
bersabda,

“Janganlah kamu 
sekalian saling 

mendengki, membenci, 
dan saling belakang-
membelakangi; tetapi 
jadilah kamu hamba 

Allah yang bersaudara 
sebagaimana yang telah 

diperintahkan Allah 
kepadamu.” (HR. Bukhari 

dan Muslim).

Bayt Lahiya, 18/10/2013 (MINA) – Mengisi 
hari-hari libur kerja selama empat hari sejak Hari 
Raya Idul Adha 1434 H, sejumlah relawan 
Indonesia di Jalur Gaza mengadakan Longmarch 
Gerak Jalan Cinta Al-Aqsha di sepanjang Jalur 
Gaza.

Koordinator acara Gerak Jalan Cinta Al-
Aqsha, Syamsuddin menjelaskan bahwa tujuan 
digelarnya aksi solidaritas itu dalam rangka 
meneladani perjuangan para pendahulu kaum 
Muslimin yang pernah berjaya mengamankan 
tanah Palestina dari penjajahan bangsa lain.

Kegiatan solidaritas terhadap rakyat Palestina 
dan pembebasan Masjid Al-Aqsha pada Kamis 
(17/10) dilakukan oleh 27 relawan Indonesia yang 
saat  in i  sedang menger jakan amanah 
pembangunan Rumah Sakit (RS) Indonesia di Bayt 
Lahiya, utara Jalur Gaza, Palestina.

“Gerak Jalan Cinta Al-Aqsha di mulai sejak 
pukul tiga dini hari dan selesai pukul tujuh malam 
waktu setempat, diikuti oleh 27 relawan Indonesia,” 
kata Syamsuddin kepada koresponden Mi’raj 
News Agency (MINA) di Jalur Gaza, Muhammad 
Husain.

Kegiatan solidaritas “Gerak Jalan Cinta Al-
Aqsha” dilakukan dengan menempuh jarak lebih 
dari 40 Kilometer dimulai dari pintu perbatasan 
Rafah, selatan Jalur Gaza yang menghubungkan 
antara Jalur Gaza (Palestina) dengan Mesir dan 
berakhir di pintu perbatasan Bayt Hanoun (Erez) 
yang menghubungkan antara Kota Bayt Hanoun, 
utara Jalur Gaza dengan tanah Palestina yang 
dijajah Israel.

“Para peserta Gerak Jalan Cinta Al-Aqsha 
menempuh rute melalui Jalan Shalahuddin Al-
A y u b i  y a n g  m e r u p a k a n  j a l a n  u t a m a  

menghubungkan pintu perbatasan Rafah hingga 
Masjid Al-Aqsha,” tegas Syamsuddin.

Dalam perjalanan, Para peserta Gerak Jalan 
Cinta Al-Aqsha meneriakkan takbir dan yel-yel 
solidaritas Palestina dan pembebasan Masjid Al-
Aqsha (Al-Aqsha Haqquna, Al-Aqsha milik kami 
(kaum Muslimin)) serta mengibarkan bendera 
Indonesia dan Palestina dengan bendera Liwa 
bertuliskan kalimat takbir (Allahu Akbar/Allah Maha 
Besar) berwarna putih berlatar hitam.

Sementa ra  i tu ,  warga  Gaza  yang  
menyaksikan kegiatan “Gerak Jalan Cinta Al-
Aqsha” sangat antusias dan menyambut baik aksi 
solidaritas yang dilakukan para relawan Indonesia 
itu.

Penduduk Gaza mengapresiasi rakyat 
Indonesia atas dukungan yang diberikan terhadap 
penduduk Palestina yang masih menderita akibat 
penjajahan yang dilakukan penjajah Israel sejak 
1948.

“Saya berterima kasih kepada rakyat 
Indonesia pada umumnya. Saya juga berterima 
kasih terhadap aksi solidaritas ini,”kata salah 
seorang penduduk Palestina di Jalur Gaza, Ra’id 
(40).

Menurutnya, kegiatan solidaritas tersebut 
merupakan aksi yang luar biasa dan inovatif dalam 
mendukung kemerdekaan Palestina dan 
pembebasan Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama umat 
Islam.

Sementara itu Perdana Menteri Palestina 
Ismail Haniyya seusai shalat Id pernah 
mengatakan, bahwa Gaza khususnya dan 
Palestina pada umumnya adalah negeri kaum 
muslimin. “Jalur Gaza siap menerima dukungan 
dari negeri-negeri lain”, ujar Haniyya. (MINA)

Relawan Indonesia Longmarch di Jalur Gaza
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didengki (mahsud) supaya berpindah 
kepadanya (orang yang mendengki atau 
hasad). Kedua, menurut Imam al-Ghazali 
dalam kitabnya “Ihya Ulumuddin” hasad 
ialah membenci nikmat Allah Swt yang 
ada pada diri orang lain, serta menyukai 
hilangnya nikmat tersebut. 

Ketiga, menurut Sayyid Quthb dalam 
tafsirnya “Al Manar” hasad ialah kerja 
emosional yang berhubungan dengan 
keinginan agar nikmat yang diberikan 
Allah Swt kepada seseorang dari 
hambaNya hilang dari padanya. Baik 
cara yang dipergunakan oleh orang yang 
dengki itu dengan tindakan supaya 
nikmat itu lenyap dari padanya atas dasar 
iri hati, atau cukup dengan keinginan 
saja. Yang jelas motif dari tindakan itu 
adalah kejahatan.

Rasulullah Saw dalam sabdanya 
memerintahkan untuk menjauhi sifat ini, 
“Jauhilah oleh kamu sekalian sikap 
hasad (dengki), karena sesungguhnya 
s i k a p  h a s a d  i t u  m e m a k a n  
(menghabiskan) kebaikan-kebaikan 
s e b a g a i m a n a  a p i  m e m a k a n  
(menghabiskan) kayu bakar“. (HR. Abu 
Daud -Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Yang sangat menarik dari redaksional 
hadits di atas adalah kata hasad dalam 
bentuk mufrad (singular) dan hasanaat 
dalam bentuk jamak (plurat), ini artinya 
satu kali berbuat hasad akan berakibat 
kepada rusaknya amal-amal kebaikan 
yang pernah dilakukan.

Oleh karena i tu  pr i laku hasad 
sebagaimana diutarakan diatas adalah 
termasuk satu dari jenis-jenis perbuatan 
yang ter larang. Rasulul lah Saw 
bersabda,

Artinya, “Janganlah kamu sekalian saling 
mendengki, membenci, dan saling 
belakang-membelakangi; tetapi jadilah 
kamu hamba Allah yang bersaudara 
sebagaimana yang telah diperintahkan 
Allah kepadamu.” (HR. Bukhari dan 
Muslim).

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa 
ada pula prilaku hasad yang dibolehkan, 
karena berdampak positif, yang dalam 
istilah lainnya disebut dengan al-ghibtah. 
Hasad dalam arti al-ghibtah ini dijelaskan 
dalam hadits Rasulullah Saw:

“Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal, 
yaitu (hasad kepada) orang-orang yang 
diberi kemampuan (membaca) al-Quran 
oleh Allah, lalu dia menegakkan 
(melaksanakan membaca) al-Quran baik 
diwaktu siang ataupun malam dan (hasad 
kepada) orang-orang yang diberi harta 
oleh Allah lalu dia infakkan baik diwaktu 
malam ataupun diwaktu siang.” (HR. 
Muslim).

BAHAYA HASAD

Seperti disebut di atas, hasad adalah sifat 
negatif yang dimiliki oleh setip orang. Ada 
beberapa bahaya sifat hasad antara lain; 
Pertama, tidak menyukai apa yang Allah 
takdirkan. Merasa tidak suka dengan 
nikmat yang telah Allah berikan kepada 
orang lain pada hakikatnya adalah tidak 
suka dengan apa yang telah Allah 
takdirkan dan menentang takdir Allah.

Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan 
seseorang sebagaimana api melahap 
kayu bakar yang kering karena biasanya 
orang yang hasad itu akan melanggar 
hak-hak orang yang tidak dia sukai 
dengan menyebutkan kejelekan-
kejelekannya, berupaya agar orang lain 

m e m b e n c i n y a ,  m e r e n d a h k a n  
martabatnya dll. Ini semua adalah dosa 
besar yang bisa melahap habis berbagai 
kebaikan yang ada.

Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam 
hati orang yang hasad. Setiap kali dia 
saksikan tambahan nikmat yang 
didapatkan oleh orang lain maka dadanya 
terasa sesak dan bersusah hati. Akan 
selalu dia awasi orang yang tidak dia 
sukai dan setiap kali Allah memberi 
limpahan nikmat kepada orang lain maka 
dia berduka dan susah hati.

Keempat, memiliki sifat hasad adalah 
menyerupai karakter orang-orang Yahudi. 
Karena siapa saja yang memiliki ciri khas 
orang kafir maka dia menjadi bagian dari 
mereka dalam ciri khas tersebut. Nabi 
bersabda, “Barang siapa menyerupai 
sekelompok orang maka dia bagian dari 
mereka.” (HR. Ahmad dan Abu Daud, 
shahih).

Kelima, seberapa pun besar kadar hasad 
seseorang, tidak mungkin baginya untuk 
menghilangkan nikmat yang telah Allah 
karuniakan. Jika telah disadari bahwa itu 
adalah suatu yang mustahil mengapa 
masih ada hasad di dalam hati.

Keenam, hasad bertolak belakang 
dengan iman yang sempurna. Nabi saw 
bersabda, “Kalian tidak akan beriman 
hingga menginginkan untuk saudaranya 
hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya 
sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketujuh, hasad adalah penyebab 
meninggalkan berdoa meminta karunia 
Allah. Orang yang hasad selalu 
memikirkan nikmat yang ada pada orang 
lain sehingga tidak pernah berdoa 
meminta karunia Allah padahal Allah 

ta’ala berfirman,  “Dan janganlah kamu iri 
hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebahagian kamu lebih banyak 
dari sebahagian yang lain. (karena) bagi 
orang laki-laki ada bahagian dari pada 
apa yang mereka usahakan, dan bagi 
para wanita (pun) ada bahagian dari apa 
yang mereka usahakan, dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karuniaNya. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.” (Qs. an Nisa’: 32).

Kedelapan, hasad penyebab sikap 
meremehkan n ikmat  yang ada.  
Ma ksu d n ya  o ra n g  ya n g  h a sa d  
berpandangan bahwa dirinya tidak diberi 
nikmat. Orang yang dia dengki-lah yang 
mendapatkan nikmat yang lebih besar 
dari pada nikmat yang Allah berikan 
kepadanya. Pada saat demikian orang 
tersebut akan meremehkan nikmat yang 
ada pada dirinya sehingga dia tidak mau 
menyukuri nikmat tersebut.

Kesembilan, hasad adalah akhlak 
tercela. Orang yang hasad mengawasi 
nikmat yang Allah berikan kepada orang-
orang di sekelilingnya dan berusaha 
menjauhkan orang lain dari orang yang 
tidak sukai tersebut dengan cara 
merendahkan martabatnya, meremehkan 
kebaikan yang telah dia lakukan dll.

Kesepuluh ,  ketika hasad t imbul 
umumnya orang yang di dengki itu akan 
dizalimi sehingga orang yang di dengki itu 
punya hak di akhirat nanti untuk 
mengambil kebaikan orang yang dengki 
kepadanya. Jika kebaikannya sudah 
habis maka dosa orang yang di dengki 
akan dikurangi lalu diberikan kepada 
orang yang dengki. Setelah itu orang 
yang dengki tersebut akan dicampakkan 
ke dalam neraka. (Bahron)
Wallahu A’lam bis Shawwab.


